
 

 
 

اُت الَعْقِل   )10َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

ِ�م التار�ُخ َحقُ�م   رجاٌل َلم ُيوّفِ
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ِر؛  َفكُّ ِر والتَّ َبصُّ قبل سنواٍت َمَضت، وأثناء ُمعاَ�َ��� أحد املفا�يم االجتماعية اإلدار�ة األصولية… بالتَّ
ليَمة… اسَتوَقَف�� ��ٌص است�نا�يٌّ   ر�ح، والِفْطَرِة السَّ �يح، والَعْقل الصَّ قِل ال�َّ ة: النَّ ِبُموِجب ُثالِثيَّ

ق   املوثَّ اإلسالميُّ  ال��اُث  اإلسالمّي  أنَصَفُھ  التار�ُخ  ِھ  ُيَوّفِ ولم  وا��اضر-الثاِبت…  منھ  ھ؛   -املا���  َحقَّ
�ا�يُّ الَبدِريُّ ثاِبت بن أْقَرم الَ�ْ�ال�ّي ر��� هللا  غِم من س�َ�ِتِھ الباِرَزة! وَموِقِفِھ االسِت�نا�ّي! إنھ ال�َّ بالرَّ

 عنھ.

َة َمعرَكِة ُمؤَتة… وذكر ف��ا: “ِ�َسَنٍد ث  -يرحمھ هللا-روى عّالَمة املَغازي محمد بن إ��اق   … ُثمَّ  اِبٍت ِقصَّ
الرَّ  َخَذ 

َ
ُسقوِط�ا)    َيةَ ا أ اْلَ�ْ�َالِن (�عد  َبِ��  ُخو 

َ
أ ْقَرَم 

َ
أ ْبُن  عنھ).    َثاِبُت  هللا  َمْعَشَر  (ر���  َيا  َفَقاَل: 

َنا بِ 
َ
ْنَت. َقاَل: َما أ

َ
اُس َعَ�� َخاِلِد  اْملُْسِلِم�َن! اْصَطِ�ُ�وا َعَ�� َرُجٍل ِمْنُكْم. َقاُلوا: أ َفاِعٍل. َفاْصَطَ�َ� النَّ

َخَذ 
َ
ا أ اَيَة داَفَع الَقْوَم، َوخا���(خالد ر��� هللا عنھ)    ْبِن اْلَوِليِد. َفَلمَّ (من اُ��اشاة: و�� اُ��اَجَزة؛    الّر

ِة َعَدِدِ�م)   َ� ع�� املسلم�ن ِلِقلَّ اْنِح�َ� َعْنُھ، َح�َّ �ع�� َخ��ِ اسِ�ِ�ْم، ُثمَّ اْنَحاَز، َو ث:  � اْنَصَرَف بالنَّ ” ا�َ�ّدِ
 ). 28- 5الصفحة (  –املصدر: س��ة ابن �شام    –ابن �شام  

ْوَء �� �ذا املَقاِم ع�� ��صيِة أ�ي سليمان  َط الضَّ لن أَسّلِ
ال��اُث   أنَصَفُھ  فقد  عنھ؛  هللا  ر���  الوليد  بن  خالد 
ُھ �� املا��� وا��اضر. وكذلك    اإلسالمّي، َوَوّفاُه التار�ُخ َحقَّ
ينا�ا منذ ُ�عوَمِة   معركة مؤتة وِسباَق�ا وِسياَق�ا؛ فقد ُغّذِ
��ص   �و  عليھ  الضوء  �سليط  أودُّ  ما  أظفارنا… 
ال��ا�ّيِ األشّم ثاِبت، و�� نقطَت�ِن ثاِبَ�َت�ِن؛ �اْسِمِھ ر���  

 هللا عنھ:

 

�و ��ا�يٌّ كر�ٌم من أ�ل َبدر؛ أي من  
َسَبق   وقد  اإلسالم…  إ��  الّسابق�ن 

الوليد إليھ، ر��� هللا ع��ما. خالد بن  
هللا   رسول  مع  �ا  ُ�لَّ املشاِ�َد  وَشِ�َد 
م، و�عد ذلك َشِ�َد  ص�� هللا عليھ وسلَّ

ة واسُ�شِ�َد ف��ا…  حرَب الّرِدَّ

ًال  ؛ �و ��ا�يٌّ كر�ٌم من أ�ل َبدر؛ أي من الّسابق�ن إ�� اإلسالم… وقد َسَبق خالد بن الوليد إليھ،  أوَّ
ة  ر��� هللا ع��ما. وَش  م، و�عد ذلك َشِ�َد حرَب الّرِدَّ �ا مع رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلَّ ِ�َد املشاِ�َد ُ�لَّ

 واسُ�شِ�َد ف��ا… 

؛ َموِقُفُھ املذ�ور أعاله �� معركة مؤتة من الناحية االجتماعية اإلدار�ة عظيٌم واست�نا�يٌّ من زوايا ثانًيا
ٍة؛ م��ا ا��مسِة اآلتية:   ِعدَّ
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أنَّ  أوالُ�ما عنھ-ثابًتا  ؛  هللا  (  -ر���  مسؤوليًة  واالسِتجابةاس�شَعَر  الُقدَرة  �ساوي  )  املسؤولية 
) َنْفَسُھ  ��ا  وأناَط  اَيَة…إضافيًة،  الرَّ َخَذ 

َ
أ ُثمَّ  النف��ّ�  …  االرِتباِك   �� غاَية  است�نا�ّيٍ  ظرٍف  ِظّلِ   ��  (

 والعق�ّ� وا��سدّي ُمجتمع�ن…

ھ  ثان�ِ�ما … َفَقاَل: َيا َمْعَشَر  الَقوَم و�اَدَرُ�م باق��اٍح َخّالٍق وأْخال�ّ�ٍ �� آٍن واحد (باَدَء    - ر��� هللا عنھ-؛ أنَّ
ٍت وَضغٍط نف��ّ�ٍ �ائٍل… َوَوْجُھ إبداِع  اْملُْسِلِم�َن! اْصَطِ�ُ�وا َعَ�� َرُجٍل ِمْنُكْم. ) �� أجواِء َخوٍف وَ�ش�ُّ

تنفي والِتماِس  للقوِم  َتأّتيِھ  ُحْسِن   �� يظ�ر  إبداِئِھ  املُْقَ�َ�ح  مع  وَلُ�م…  ِم��م…  عنھ-ِذِه  هللا  ُخُلَق    -ر��� 
 االحِ��اِم إلراَدِ�ِ�م… و�داَرِ�ِ�م… ملُقَ�َ�ِحِھ �و! 

أنھ  ثاِلُ�ُ�ما عنھ-؛   �َ وَر��ِ هللا  إنفاِذ    -رِحَمُھ  س�يل   �� يتجاَوْزُه؛  ولم  عنَدُه،  َوَوَقَف  َنْفِسِھ،  َقدَر  َعَرَف 
�ى إال أن ُ�عط��ا  وتحقيِق أ�داف املسؤولية ال�� اس�شع

َ
-ر�ا؛ فعند َرفِعِھ الراية من �عد سقوط�ا، أ

فاق ْنَت.  َمن �و أَحقُّ ِبَحْمِل�ا، وأجَدُر بقياَدِة ا���ش َتح��ا… حيث (  -ِمن �عد االصِطالح واالّتِ
َ
… َقاُلوا: أ

ِبَفاِعٍل  َنا 
َ
أ َما  ا�ُ�ُلِق َقاَل:  عظيم  إال  وَ�ِقْفُھ  إليھ  ق  ُيَوفَّ ال  موِقٌف  و�ذا  اسَتعَلت ).  ن  ِممَّ الناس؛  من   

ن َسِمعنا وَخَ��نا من   ! ال بل ناِدًرا! ما َوَجدنا، ِممَّ عنَدُ�م ِقَيُمُ�م وَمباِدُؤُ�م ع�� أنُفِسِ�م وَذواِ�ِ�م… وَقلَّ
 الناس، َمن �ذا حاُلُھ.

غِم من َحراَجِة املوِقف! و   -ر��� هللا عنھ-؛ أنھ  راِ�ُعُ�ما ِة الظَّرف! ح�� أبقى الّراَيَة مرفوعًة بالرَّ َحساِسيَّ
�ما:  اثَ�َتْ�ن؛  قيَمَت�ن  اجتماع  ُب  َيَتَطلَّ و�ذا  عنھ.  هللا  ر���  خالد  قيادِة  ع��  واتَفقوا  القوُم  اصَطَ�َ� 
ا�ِ�ْكَمة (و�� َقوُل أو ِفعُل ما ي�ب��، و�الش�ل الذي ي�ب��، و�� الوقت الذي ي�ب��، ومع ال�ائن الذي  

وال��اَعة. وَمعلوٌم أنَّ اجتماَع �اَتْ�ن ا�ِ�صَلَتْ�ن �� ��ٍص واحٍد نادٌر   ي�ب��، و�� امل�ان الذي ي�ب��)
 عز�ز. 

أنھ  خاِمُسُ�ما عنھ-؛  هللا  وقيادة   -ر���  الراية  حمل  ��ما  رفض  َت�ن  اللَّ وال��اعة  ا��كمة  وِ�ذات 
ِتِھ وَجداَرِتِھ،  ا���ش اإلسالمّي تح��ا، دفع ��ا عن َقناَعٍة وِطيِب نفٍس إ�� َمن اصَطَ�َ� القوُم ع�� أ �ِليَّ

َفقوا ع�� ِقياَدِتِھ… ر��� هللا ع��م جميًعا.   واتَّ

ل�ذا    -املا��� وا��اضر منھ-قد �ست�ِ�ُن البعُض ُحك�� الصارَِخ أعاله؛ �عدم إيفاِء ا��ّقِ التار��ّ�  
) ا�ِ��َ�ِة  َدليِل  ع��  َمب��ٌّ  ُحك��  إنَّ  ُموِقًنا:  أقوُل  الكر�م!  �ساوي  ال��ا�ّي  والتجِرَ�ة  ا����ة  الِعلم 

َمشُمجَتِمَعْ�ن. طبيعٍة  ذاُت  أعماٌل  وا�ُ�روَب  املعاِرَك  أنَّ  وحيُث  املُعاَشة.  وُتداُر    وعاتيٍة ر )  ة،  نموَذِجيَّ
املش إدارة  وَفّنِ  وِعلِم  اَدِة  روعاتبِمْ�َنِة  السَّ من  أحٌد  �سَتِطع  لم  وراٍت  الدَّ ِمئاِت  من  مُت  قدَّ َففيما   ،

دات واآلِ�سا ّيِ ت املشارك�ن اإلجاَبَة عن ُسؤاٍل َفحواُه: َمن �و ال��ا�ّي الكر�م الذي حمل راية  والسَّ
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املسلم�ن �عد سقوط�ا �� معركة مؤتة، ومن ثم قام بدفع�ا إ�� خالد بن الوليد؟ وما أن عرف �عُضُ�م 
د!  اإلجابة ح�� ُذِ�لوا! و�اَدروا أج�زة جّواالِ�ِ�م بالَبحِث والتأكُّ

رسولھ   ع��  م  وسلَّ هللا  وص��  عنھ،  هللا  ر���  الَ�ْ�ال�ّي  ْقَرَم 
َ
أ ْبُن  َثاِبُت  املَْيمون  األَغّر  ال��ا�ّي  إنھ 

�اَبِة الُغّرِ املَيام�ن.   للعامل�ن؛ الذي رّ�ى �كذا جيل فر�د من ال�َّ

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *
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